ЗАПИСНИК
од Триесеттата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 3.10.2017 година

Скопје, октомври 2017 година
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ЗАПИСНИК
од Триесеттата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 3.10.2017 година
Седницата започна во 13:05 часот.
На седницата претседаваше заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија и министер за одбрана, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска
На седницата присуствуваа, заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија и министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, заменикот на
претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и за
координација на економските ресори, д-р Кочо Анѓушев и заменикот на претседателот на
Владата на Република Македонија, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и
политички систем, Хазби Лика, членовите на Владата на Република Македонија Билен
Саљији, министер за правда, м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, д-р
Драган Тевдовски, министер за финансии, м-р Крешник Бектеши, министер за економија,
д-р Рената Тренеска-Дескоска, министер за образование и наука, Сухејл Фазлиу,
министер за локална самоуправа, м-р Роберт Алаѓозовски, министер за култура, м-р
Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Садула Дураки, министер за животна
средина и просторно планирање, Роберт Поповски, министер без ресор, задолжен за
комуникации, отчетност и транспарентност, Едмонд Адеми, министер без ресор,
задолжен за дијаспора, д-р Аднан Ќахил, министер без ресор, задолжен за странски
инвестиции, Самка Ибраимовски, министер без ресор, задолжен за имплементација на
Националната стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во Република
Македонија, Зорица Апостолска министер без ресор, задолжен за странски инвестиции и
д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на
инвестиционата клима за домашните претпријатија и генералниот секретар на Владата на
Република Македонија, д-р Драги Рашковски.
На седницата присуствуваше и
Секретаријатот за законодавство.

Лила

Пејчиновска-Миладиновска,

секретар

на

Покрај членовите на Владата на Република Македонија на седницата присуствуваа и
Оливер Ристовски, заменик на министерот за правда, Власте Димковиќ, заменик на
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, д-р Гоце Чакаровски, заменик
на министерот за здравство, д-р Елми Азири, заменик на министерот за труд и социјална
политика и Александар Бајдевски, заменик на министерот за информатичко општество и
администрација.
На седницата присуствуваа и Миле Бошњаковски, портпарол на Владата на Република
Македонија, Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија и Златко Николовски, нотар.
Од седницата отсуствуваа претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран
Заев, заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за
европски прашања, д-р Бујар Османи и членовите на Владата Љупчо Николовски,
министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, д-р Арбен Таравари, министер
за здравство, Мила Царовска, министер за труд и социјална политика, Дамјан Манчевски,
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министер за информатичко општество и администрација и д-р Рамиз Мерко, министер без
ресор, задолжен за странски инвестиции.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
Пред преминување на Дневен ред
 Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
А) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) Гости
1. Годишен извештај за работата на Акционерското друштво во државна сопственост
за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација за 2016
година, со Извештај од независен ревизор, со Предлог-одлуки
б) економски систем и тековна економска политика
в) политички систем
2. Информација за потребата од потпишување на нов документ „Локација на
командата на СЕЕБРИГ и табела за ротација на критичните позиции по 2015 година
(HQ SEEBRIG location and critical rotational slots table after the year 2015)“
3. Информација со статистички податоци за кривични предмети од областа корупција
за 2016 година
4. Информација за Тринаесеттиот состанок на Поткомитетот за транспорт, животна
средина, енергетика и регионален развој помеѓу Европската Унија и Република
Македонија, одржан на 14 февруари 2017 година во Скопје
г) човечки ресурси и одржлив развој
5. Годишен извештај за имплементација на Стратегијата за родова еднаквост за 2016
година
6. Информација за подобрување на статусот на деца кои користат услуги во јавни
установи за деца - детски градинки
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7. Информација за исплата на четврта (последна) рата кон УНДП за мерката
Програма за самовработување од Оперативниот план за активните програми и
мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година
8. Информација за состојбата со постапките за давање согласност односно
несогласност на предлог-тарифите за користење авторски музички несценски дела
на Здружението за заштита на авторски музички права „ЗАМП“ - Скопје и на
Здружението за заштита на авторски музички права „СОКОМ – МАП“ – Скопје, со
усогласен текст на предлог на Правилникот со тарифа за користење авторски
музички дела, со Предлог-одлука
Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) економски систем и тековна економска политика
б) политички систем
9. Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар
на Министерството за внатрешни работи
10. Предлог-одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на
територијата на Република Македонија заради учество на вежбовната активност
„CHALLENGE 2017“
в) човечки ресурси и одржлив развој
11. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Општа болница – Куманово
12. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Македонската академија на науките и уметностите
13. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и
онкологија-Скопје
14. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести –
Скопје
15. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хирушки болести
„Свети Наум Охридски“ – Скопје
16. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за токсикологија – Скопје
17. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Клиничка болница – Битола
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18. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Кратово
19. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Општа болница – Охрид
20. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Јавната здравствена установа Универзитетски институт за позитронско емисиона томографија на Република Македонија
21. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари
на ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ Скопје
г) предлози по кои Владата дава мислење
(а) по барање на Собранието на Република Македонија
22. Предлог-закон за дополнување на Законот за водостопанство, поднесен од група
пратеници
(б) по барање на органи, организации и други правни лица
В) ДРУГИ ПРЕДЛОЗИ
23. Табеларен преглед на материјали за кои е побарано мислење и не се
процесуирани во владина постапка поради докомплетирање
24. Кадровски прашања
25. Прашања и предлози
Г) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
26. Информација за текот на работата на Советот за следење на состојбите во
пензискиот систем
Д) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
27. Информација за потребата од набавка на униформи за припадниците на полицијата
на Министерството за внатрешни работи
28. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за одобрување на средства од Буџетот
на Република Македонија за 2017 година за спроведување на локалните избори во
2017 година
29. Информација за Предлог-измени и дополнувања на Тарифата на премии за
осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети
предизвикани на трети лица, со Тарифа за изменување и дополнување на
Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од
одговорност за штети предизвикани на трети лица.
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30. Информација за донесување акти за зголемување на паричен влог на основната
главнина на Друштвото „Фабрика за шински возила“ Велес ДООЕЛ Велес (Колска
Велес), со Предлог-одлуки и Изјава за преземање на нов влог
31. Предлог-одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на
минералната суровина – мермер на локалитетот „Галабовец – Нови Присад”,
Општина Прилеп од Трговското друштво за производство, трговија и услуги Орто
мермери ДОО увоз-извоз Скопје на Акционерското друштво за производство и
преработка на мермер Фимар Балкан АД Скопје
32. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на
Казнено поправен дом Штип
33. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија
34. Информација за постапката за доделување на Државната награда „23 Октомври“
во 2017 година
35. Предлог-одлука за испраќање на републички сили за заштита и спасување на
меѓународна вежба во Република Хрватска „Ипа поплави - Вараждин 2017“
36. Предлог-одлука за престанување на важење на Oдлуката за престанок и за давање
на трајно користење на недвижна ствар на Здружението за духовно обединување
на Сетинци-Попадинци и Крушоради од Лерин во Македонија – Скопје и Предлогодлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на
Републичко здружение на децата бегалци и нивните потомци од Егејскиот дел на
Македонија Т’га за југ-Скопје
37. Информација за номинирање на членови во ад-хок телото на експерти за прашања
поврзани со Ромите и патувачите при Советот на Европа (CAHROM)
*
*

*

Пред преминување на Дневен ред:
Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Владата во врска со состојбите и напредок во реализацијата на мерките содржани во
Планот 3-6-9 (статус 3.10.2017 година) заклучи:
1. Се задолжуваат институциите носители на мерките во Планот 3-6-9, најдоцна до
5.10.2017 година (четврток) до Секретаријатот за европски прашања да достават конечен
статус на реализација на мерките од Планот 3-6-9, со цел завршување на шестмесечниот
план и негово објавување.
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2. Се задолжуваат сите членови на Владата и раководители на клучни институции,
веднаш по добивање на Писмо од Секретаријатот за европски прашања, со мини
прашалник кој се однесува на подготовка на придонесот на Република Македонија кон
годишниот извештај на Европската комисија за Република Македонија, за наредната
седница на Владата да го имаат одговорено прашалникот на македонски јазик, а најдоцна
до 17.10.2017 година истите да се преведат и на англиски јазик, со цел Секретаријатот за
европски прашања пополнетите прашалници да ги сублимира во една целина и на
3.11.2017 година да ги достави до Европската комисија.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го одложи од разгледување Годишниот извештај за работата на Акционерското
друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во
воздухопловната навигација за 2016 година, со Извештај од независен ревизор, со
Предлог-одлуки за наредната седница на Владата, поради потребата предлагачот да
достави мислења од Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност и
Секретаријатот за законодавство по текстот на Предлог-одлуката за зголемување на
основната главнина од средствата на Акционерското друштво во државна сопственост за
вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД, со
издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда со емисија на нови акции.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и
тековна економска политика.
Точка 2
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од потпишување на нов документ
„Локација на командата на СЕЕБРИГ и табела за ротација на критичните позиции по 2015
година (HQ SEEBRIG location and critical rotational slots table after the year 2015)“, ја усвои
Информацијата и го определи Драган Николиќ, државен секретар во Министерството за
одбрана, да го потпише новиот документ „Локација на командата на СЕЕБРИГ и табела за
ротација на критичните позиции по 2015 година (HQ SEEBRIG location and critical rotational
slots table after the year 2015 )“.
Точка 3
Владата ја разгледа Информацијата со статистички податоци за кривични предмети од
областа корупција за 2016 година и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии –
Управа за финансиска полиција, Министерството за финансии – Управа за јавни приходи,
Министерството за финансии – Царинска управа, Министерството за финансии – Управа за
финансиско разузнавање и Министерството за информатичко општество и
администрација, а се укажува на Агенцијата за администрација, во рок од седум дена до
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Министерството за правда да достават номинации за членови на работната група за
преглед и ажурирање на Методологијата за релевантен статистички систем за
мониторинг на анти-корупциската политика.
2. Се задолжува Министерството за правда, во рок од седум дена од добивањето на
номинациите, да формира работна група за преглед и ажурирање на Методологијата за
релевантен статистички систем за мониторинг на анти-корупциската политика.
Точка 4
Владата ја разгледа Информацијата за Тринаесеттиот состанок на Поткомитетот за
транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој помеѓу Европската Унија и
Република Македонија, одржан на 14 февруари 2017 година во Скопје и ја усвои
Информацијата со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да го
достави Предлог-законот за инспекција во животна средина до Владата, најдоцна до
15.12.2017 година.
2. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да ја
достави Стратегијата за животна средина и климатски промени до Владата, најдоцна до
16.10.2017 година.
3. Се препорачува на Град Скопје да започне со спроведување на Акцискиот план за
квалитет на воздухот во Град Скопје, од 16.10.2017 година.
4. Се препорачува на Општина Тетово да започне со спроведување на Акцискиот план за
квалитет на воздухот во Тетово, од 16.10.2017 година.
5. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, при
подготовка на новиот Предлог-закон за управување со отпад да ги земе предвид
принципите на циркуларната економија на Европската Унија и истиот да го достави до
Владата, најдоцна до 1.12. 2018 година.
6. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да
продолжи со поддршката на единиците на локалната самоуправа за воспоставување на
регионалните центри за управување со отпад согласно со членот 23 од Законот за
управување со отпад, а се укажува на советите на општините и градоначалниците на
општините и Градот Скопје да обезбедат финансиска одржливост на регионалните центри
за управување со отпад, во согласност со Законот за управување со отпад и за истото
Министерството за животна средина и просторно планирање да ја информира Владата за
статусот на формирани регионални центри до 15.12.2017 година.
7. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирања, а се
укажува на градоначалниците на општините, градоначалниците на општините во Град
Скопје и градоначалникот на Градот Скопје и јавните претпријатија за комунални
дејности кои обезбедуваат водна услуга на подрачја поголеми од 2000 еквивалент
жители, континуирано да ги спроведуваат реформите во секторот води.
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8. Се задолжува Управата за хидрометеоролошки работи во соработка со Министерството
за животна средина и просторно планирање да подготват Предлог-проект во рамки на
ИПА 2 помошта, за подобрување на мониторинг на водите, неопходен за подготовка и
спроведувањето на плановите за управување со речните базени, најдоцна до 29.12.2017
година.
9. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да го
достави до Владата Предлог-законот за заштита на природата најдоцна до 1.9.2018
година.
10. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да достави
до Европската комисија пишан материјал на англиски јазик за тоа како се применува
законодавството за животна средина, особено Директивата за оценка на влијанието на
животната средина, Директивата за стратешкото влијание врз животната средина и
Рамковната Директива за води, при развој на планови за изградба на хидроцентрали во
земјата, најдоцна до 16.10.2017 година преку Секретаријатот за европски прашања.
11. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да достави
до Европската комисија ажуриран пишан материјал на англиски јазик за плановите за
зајакнување на административните и институционалните капацитети за климатски
промени најдоцна до 16.10.2017 година преку Секретаријатот за европски прашања.
12. Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја финализира постапката за
ратификација на Договор од Париз за климатски промени најдоцна до 16.10.2017 година.
13. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да започне
со подготовка на стратешка и законска рамка за климатски промени во согласност со
Рамката на ЕУ 2030 за клима и енергија, од ИПА помошта, најдоцна до 30.9.2018 година.
14. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да започне
со подготовка на воспоставување на национален систем за мониторинг, известување и
верификација, со акцент на моменталната ситуација на системот и плановите за
имплементација до 30.3.2018 година.
15. Се задолжува Министерството за транспорт и врски да подготви анализа за
Директивата 2006/1/ЕК за изнајмување возила и по однос на истата да побара ТАИЕКС
експертиза, најдоцна до 15.2.2018 година.
16. Се задолжува Министерството за внатрешни работи да достави детална информација
за степенот на усогласеност на националното законодавство со законодавството на
Европската Унија во областа безбедност на патиштата, односно кореспондентни табели за
секоја релевантна ЕУ мерка во надлежност на Министерството, до Европската комисија
преку Секретаријатот за европски прашања, најдоцна до 16.10.2017 година.
17. Се задолжува Министерството за транспорт и врски да подготви анализа за
Директивата 2012/34/ЕУ за воспоставување на единствена Европска железничка област
(пречистена верзија) најдоцна до 31.12.2017 година.
18. Се задолжува Државниот инспекторат за транспорт да подготви информација за
моменталниот статус на административните и оперативните капацитети и да предложи
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мерки за зајакнување на административните и оперативните капацитети и да ја достави
до Владата, најдоцна до 16.10. 2017 година.
19. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, да
предвиди средства во својот Буџет за 2018, 2019 и 2020 година за оперативно
функционирање на Комитетот за водење на истрага за случени сериозни несреќи,
несреќи и инциденти на железничкиот систем, да ја спроведе постапката за именување
на тројца истражители врз основа на јавен оглас и за истото да ја информира Владата до
15.11.2017 година.
20. Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македониjа да обезбеди простории каде ќе бидат сместени вработените од Комитетот за
водење на истрага за случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти на железничкиот
систем и да ја информира Владата до 15.11.2017 година.
21. Се задолжува Агенцијата за цивилно воздухопловство да побара оценска мисија од
Комитетот за заедничка европска воздухопловна област, по соодветната измена на
Законот за воздухопловство, најдоцна до март 2018 година.
22. Се задолжува Министерство за економија да го достави Предлог-законот за
енергетика, усогласен со барањата на Третиот Енергетски пакет на Европската Унија, до
Владата, најдоцна до 15.12.2017 година.
23. Се задолжува Министерството за економија да пристапи кон изработка на нов Закон за
енергетска ефикасност со кој ќе се транспонира Директивата 2012/27/ЕУ енергетска
ефикасност и ќе се доусогласи со Директивата 2010/31/ЕУ за енергетски карактеристики
на згради до 30.3.2018 година.
24. Се задолжува Министерството за економија при подготовката на новата Стратегија за
развој на енергетика, да ги земе предвид испитувањата за националните резерви на
јаглен, а се препорачува на АД ЕЛЕМ – Скопје истите да ги достави до Министерството за
економија.
25. Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да
го достави Акцискиот план за задолжителни резерви на нафта до Владата, најдоцна до
15.11.2017 година.
26. Се задолжува Дирекцијата за радијациона сигурност да ја разгледа потребата за
воспоставување на национален склад за радиоктивен отпад и за истото да ја информира
Владата најдоцна до 16.10.2017 година.
27. Се препорачува на Секретаријатот за европски прашања - Сектор за централно
финансирање и склучување договори и линиските министерства, континуирано да
обезбедат соодветна видливост на ЕУ поддршката преку почитување на Прирачникот за
видливост и комуникација на Европската Унија.
28. Се препорачува на Националниот координатор за авторизација при Министерството за
финансии, континуирано да ја информира Европската комисија за спроведување на
препораките од системските ревизии на Европска Унија и препораките од ИПА ревизорско
тело во редовна временска динамика и согласно воспоставената процедура.
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29. Се задолжуваат Министерството за надворешни работи, Министерството за локална
самоуправа, Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и
просторно планирање, Агенцијата за планирање на просторот и Министерството за
финансии, Царинска управа да ги преземат сите потребни чекори за обезбедување на
неопходни услови со цел успешна реализација на Проектот за граничниот премин
Белановце - Станчиќ, вклучувајќи ја и постапката за обезбедување на дозвола за градба
од страна на Министерството за транспорт и врски, најдоцна до 24.11.2017 година.
30. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања, сите заклучоци од
Информацијата за одржан Поткомитет за транспорт, животна средина, енергетика и
регионален развој 14.2.2017 година, Скопје, да ги разгледа на следната седница на
Работниот комитет за евроинтеграции, кој ќе се одржи втората половина на октомври
2017 година.
Точка 5
Владата го разгледа Годишниот извештај за имплементација на Стратегијата за родова
еднаквост за 2016 година, го усвои и заклучи да се достави до Собранието на Република
Македонија.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени Мила
Царовска, министер за труд и социјална политика и д-р Елми Азири, заменик на
министерот за труд и социјална политика.
Точка 6
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за подобрување на статусот на
деца кои користат услуги во јавни установи за деца - детски градинки и го усвои со
заклучок:
- се задолжува Министерството за труд и социјална политика во рок од еден месец да
подготви измени и дополнувања на Правилникот за поблиските услови, критериумите и
начинот на остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување,
воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца („Службен весник на
Република Македонија“, бр.19/2014), при тоа да го има предвид Мислењето на
Министерството за финансии.
Точка 7
Владата ја разгледа Информацијата за исплата на четврта (последна) рата кон УНДП за
мерката Програма за самовработување од Оперативниот план за активните програми и
мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година, ја усвои
Информацијата и даде согласност на Агенцијата за вработување на Република Македонија
да ја преземе обврската на Министерството за труд и социјална политика за исплата на
четврта (последна) рата кон УНДП за мерката Програма за самовработување од
Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на
трудот за 2016 година, во износ од 34.600.000,00 денари.
Точка 8
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Владата ја разгледа Информацијата за состојбата со постапките за давање согласност
односно несогласност на Предлог-тарифите за користење авторски музички несценски
дела на Здружението за заштита на авторски музички права „ЗАМП“ - Скопје и на
Здружението за заштита на авторски музички права „СОКОМ – МАП“ – Скопје, со усогласен
текст на предлог на Правилникот со тарифа за користење авторски музички дела и
Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност на
предлог на Правилникот со Тарифа за користење авторски музички дела, со заклучок
предлагачот да го усогласи текстот на Одлуката со Секретаријатот за законодавство.
Точка 9
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на времено
користење на движна ствар на Министерството за внатрешни работи, во предложениот
текст.
Точка 10
Владата ја донесе Одлуката за влегување и престојување на странски вооружени сили на
територијата на Република Македонија заради учество на вежбовната активност
„CHALLENGE 2017“ (нов текст), во предложениот текст.
Точка 11
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна
ствар на Јавната здравствена установа Општа болница – Куманово (нов текст), во
предложениот текст.
Точка 12
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движна ствар на Македонската академија на науките и уметностите, во
предложениот текст.
Точка 13
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за
радиотерапија и онкологија-Скопје, во предложениот текст.
Точка 14
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести –
Скопје (нов текст), во предложениот текст.
Точка 15
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести
„Свети Наум Охридски“ – Скопје (нов текст), во предложениот текст.
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Точка 16
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за токсикологија Скопје (нов текст), во предложениот текст.
Точка 17
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна
ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница – Битола (нов текст), во
предложениот текст.
Точка 18
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Кратово,
во предложениот текст.
Точка 19
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница – Охрид, во
предложениот текст.
Точка 20
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетски институт
за позитронско - емисиона томографија на Република Македонија, во предложениот
текст.
Точка 21
Владата ја донесе Одлуката за престанок и давање на трајно користење на недвижни
ствари на ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ Скопје (нов текст), во предложениот
текст.
Точка 22
Владата го разгледа Предлог-законот за дополнување на Законот за водостопанство,
поднесен од група пратеници и притоа го утврди следново мислење:
Согласно член 71 став 1 од Уставот на Република Македонија, право да предлага
донесување на закон има секој пратеник во Собранието на Република Македонија,
Владата на Република Македонија и 10.000 избирачи, така што Предлог-законот е
предложен од овластен предлагач.
Со Предлог-законот за дополнување на Законот за водостопанство се предлага системите
за наводнување кои се изградени од сопствени средства на корисниците кои се здружени
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во земјоделски задруги или други правни субјекти, а кои се на опфат не помал од 50 ха и
со не помалку од 100 корисници, да не ги презема АД Водостопанство на Република
Македонија, во државна сопственост - Скопје.
Владата на Република Македонија дава негативно мислење во однос на Предлог-законот
за дополнување на Законот за водостопанство поради долунаведените причини.
„Систем за наводнување“ е целина од хидротехнички објекти со кои се зафаќа и
доведува вода за наводнување на земјоделско и друго земјиште, што особено опфаќа
зафати, пумпни станици и канали со придружна инфраструктура - патишта, згради и
земјиштето под и во непосредна близина на хидротехничките објекти во обем потребен
за користење и одржување на објектите.
Дејностите на водостопанството се дејности од јавен интерес.
Заради вршење на дејностите на водостопанството основано е Акционерското друштво
Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје, кое ги
користи, одржува и стопанисува со системите за наводнување и одводнување во целина,
заради:
- снабдување со вода за наводнување;
- снабдување со вода на комунално претпријатие за водоснабдување за консумирање од
страна на човекот (вода за пиење и други потреби);
- снабдување со вода за индустриски и технолошки (стопански) потреби, вклучувајќи го и
производството на електрична енергија;
- уредување на речни корита;
- одводнување на земјиште и
- одведување на испуштени води.
Усвојувањето на овој Предлог-закон за дополнување на Законот за водостопанство, во
овој момент, ќе има негативно влијание врз нормалното функционирање на системот за
наводнување/одводнување во целина.
Ценејќи ја целисходноста на донесувањето на овој Закон и имајќи го предвид фактот
дека системите за наводнување се целина хидротехнички објекти, а со цел да не се
наруши нормалното функционирање на Акционерското друштво, Владата на Република
Македонија смета дека нема потреба од донесување на овој закон и дава негативно
мислење по предлогот.
Точка 23
Владата го разгледа Табеларниот преглед на материјали за кои е побарано мислење и не
се процесуирани во владина постапка поради докомплетирање и заклучи да ги задолжи
сите надлежни органи на државната управа и институциите наведени во табелата во рок
од десет дена да ги достават мислењата до Генералниот секретаријат на Владата.
Истовремено, Владата заклучи:
1. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата, да подготви табеларен преглед на
материјали кои произлегуваат од заклучоци на Владата и кои министерствата/другите
органи на државната управа треба да ги достават до Владата (согласно внесените
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податоци на порталот https://zaklucoci.e-vlada.mk), со цел истиот најпрво да се разгледа
на седница на Генералниот колегиум на државни секретари, а потоа и во понатамошна
владина постапка и да се изнајдат конкретни предлози и решенија во врска со ова
прашање.
2. Формира Работна група, со цел селектирање на материјалите кои имаат законски
основ да бидат разгледани на седница на Владата и обезбедување ефикасност во
работењето на Владата, во следниов состав:
- м-р Радмила Шекеринска Јанковска, заменик на претседателот на Владата и министер
за одбрана,
- Оливер Спасовски, заменик на претседателот на Владата и министер за внатрешни
работи,
- д-р Драган Тевдовски, министер за финансии,
- Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација,
- Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на Секретаријатот за законодавство,
- д-р Драги Рашковски, генерален секретар на Владата на Република Македонија и
- раководител на сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата
и работните тела на Владата при Генералниот секретаријат на Владата.
Точка 24
1. Владата ја именува Лидија Маркоска Заричин за вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Охрид.
2. Владата за вршители на должноста членови на Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, ги именува:
- проф. д-р Ненад Гавриловиќ од Организацијата на потрошувачите,
- Назми Ејупи од Стопанска комора на северо-западна Македонија
- Љубиша Каранфиловски од Сојуз на синдикатите на Македонија
3. Владата на Игор Димитров му утврди престанок на правото за остварување на плата по
престанок на функцијата (апанажа), заклучно со 1.10.2017 година, на негово барање,
поради вработување.
4. Владата го избра Оливер Божиновски за вршител на должност независен член на
Одборот на директори на АД Водостопанство на Република Македонија, во државна
сопственост.
5. Владата заклучи да му предложи на Собранието на ЕВН Електростопанство на
Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, Скопје, да го
отповика м-р Гоце Божиновски од должноста член на Надзорниот одбор на ЕВН
Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична
енергија, Скопје, а за член на Надзорниот одбор на ЕВН Електростопанство на Македонија
АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, Скопје да го избере Горан
Марковски.
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Точка 25
1. По повод укажувањето на м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, заменик на
претседателот на Владата на Република Македонија и министер за одбрана, а во врска со
неусогласеноста на висината на дополнителните финансиски надоместоци што ги
добиваат, односно не ги добиваат административните службеници кои се вработени во
самите институции, како награда за извршување на дополнителни работи по налог на
министерот или функционерот кој раководи со органот во состав на министерството,
преку разни работни групи, комисии, координативни тела и слично, со цел да се
воедначи практиката, Владата заклучи:
- Се задолжуваат сите министерства во рок од две недели до Министерството за
информатичко општество и администрација и Генералниот секретаријат на Владата на
Република Македонија за ова прашање да достават информација со комплетни податоци
2. Владата по повод одбележувањето на државниот празник „11 Октомври“ - Ден на
народното востание, заклучи:
1) Владата да ја преземе организацијата на Централната активност на 11.10.2017 година,
од 10:50 до 11:50 часот, односно едночасовен настан со положување цвеќе пред
споменикот на Ослободителите на Скопје, до зградата на Владата, каде се предвидени
кратки обраќања на претставник од Сојузот на борците на Република Македонија,
претставник од Армијата на Република Македонија и претседателот на Владата на
Република Македонија, Зоран Заев.
Владината делегација да биде во состав: Зоран Заев, претседател на Владата на
Република Македонија, Мила Царовска, министер за труд и социјална политика и Сухејл
Фазлиу, министер за локална самоуправа.
2) Владата да организира положување на свежо цвеќе во Прилеп на споменикот на
Методија Андонов - Ченто, споменикот на Кузман Јосифовски Питу и Могилата на
непобедените.
Се задолжува Министерството за транспорт и врски да ја организира оваа активност.
Владината делегација да биде во состав: м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и
врски, д-р Гоце Чакаровски, заменик на министерот за здравство и д-р Аднан Ќахил,
министер без ресор, задолжен за странски инвестиции.
Заменикот на претседателот на Владата и министер за одбрана, м-р Радмила
Шекеринска-Јанковска, да ја предводи делегацијата на Армијата на Република
Македонија - Генералштаб.
3) Владата да организира положување свежо цвеќе на спомен Костурницата во Куманово.
Секторот за односи со јавност на Владата е задолжен за организација на оваа активност.
Владината делегација да биде во состав: Оливер Спасовски, заменик на претседателот на
Владата на Република Македонија и министер за внатрешни работи, д-р Зоран Шапуриќ,
министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестиционата клима за
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домашните претпријатија и Зорица Апостолска, министер без ресор, задолжен за
странски инвестиции.
4) Се задолжува Секторот за односи со јавност при Владата на Република Македонија, да
ја преземе целокупната организација на централната активност на празникот (вклучувајќи
детална агенда, визуелен идентитет на настанот, координација помеѓу сите вклучени
страни, испраќање на покани, информирање на јавноста и слично).
5) Се задолжуваат Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија и
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, да
обезбедат логистичка поддршка и потребни финансиски средства кои произлегуваат од
планот за организација на активностите за државниот празник „11 Октомври“ - Ден на
народното востание.
6) Се препорачува на ЈП Комунална хигиена - Скопје да ја исчисти локацијата планирана
за положување цвеќе, пред споменикот на Ослободителите на Скопје, ден пред
свеченоста, односно на 10.10.2017 година.
7) Се задолжува Министерството за култура да го информира Одборот и јавноста за
планираното свечено доделување награди во Собранието на Република Македонија.
8) Се препорачува на ЕВН Македонија да обезбеди приклучок за струја за централната
активност пред споменикот на Ослободителите на Скопје, на 11.10.2017 година, со
времетраење од 10:00 до 12:00 часот.
9) Се задолжува Министерството за внатрешни работи да ги преземе сите мерки и
активности потребни за мирно и безбедно прославување на планираната свеченост на
11.10.2017 година.
10) Се задолжува Генералштабот на Армијата на Република Македонија да го обезбеди
воениот оркестар, гардисти и опрема за положување свежо цвеќе пред споменикот на
Ослободителите на Скопје и да обезбеди гардисти и опрема за положување свежо цвеќе
во Прилеп на Могилата на непобедените и на спомен Костурницата во Куманово.
3. По повод укажувањето на заменикот на министерот за информатичко општество и
администрација, Александар Бајдевски, Владата повторно укажа до сите министерства да
ја почитуваат постапката за проценка на влијанието на регулативата (ПВР), пропишана
согласно член 68-а од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија, како и
Предлог–законите да ги доставуваат за разгледување и утврдување во редовна владина
постапка и истите претходно да ги објавуваат на Единствениот национален електронски
регистар на прописи на Република Македонија (ЕНЕР).
4. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Македонија за период од 25.9.2017 година
до 1.10.2017 година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи
заклучи да го достави до Претседателот на Република Македонија и Собранието на
Република Македонија.
5. Владата по повод одбележувањето на државниот празник Ден на македонската
револуционерна борба“ – 23 Октомври, заклучи:
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1. Делегацијата на Владата во состав: м-р Роберт Алаѓозовски, министер за култура, д-р
Рената Тренеска Дескоска, министер за образование и наука, м-р Крешник Бектеши,
министер за економија, Дејан Павлески, заменик на министерот за локална самоуправа и
м-р Јани Макрадули, заменик на министерот за животна средина и просторно планирање,
да положи свежо цвеќе на споменикот „Гоце Делчев“ во Градски парк - Скопје, на 23
октомври 2017 година во 10:30 часот.
2. Се препорачува на Град Скопје – Јавното претпријатие „Комунална хигиена“ - Скопје,
да ја исчисти локацијата кај споменикот „Гоце Делчев“ во Градски парк, ден пред
свеченото положување на цвеќе (22 октомври 2017 година).
3. Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија, да обезбеди свежо цвеќе и црвен тепих.
4. Се задолжува Генералштабот на Армијата на Република Македонија, да ангажира
гардисти и да обезбеди сталаци за венци.
Точка 26
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за текот на работата на Советот за
следење на состојбите во пензискиот систем, како материјал за информирање.
Точка 27
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од набавка на униформи за
припадниците на полицијата на Министерството за внатрешни работи и ја усвои со
следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за внатрешни работи до Советот за јавни набавки да
поднесе барања за добивање согласност за спроведување на јавни набавки за повеќе
делови од униформата за припадниците на полицијата со соодветен опис според
Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата
на полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/16), донесен врз
основа на Законот за полиција.
2. Се укажува на Советот за јавни набавки, поднесените барања од Министерството за
внатрешни работи во однос на униформата за полицијата, согласно закон да ги разгледа
во пропишаниот рок и да донесе одлуки во рамките на утврдените законски надлежности,
како и дефинираните нормативи за соодветност на квалитет утврдени во Правилникот за
составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на полицијата.
Точка 28
Владата ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на средства од
Буџетот на Република Македонија за 2017 година за спроведување на локалните избори
во 2017 година, која претходно номотехнички да се усогласи со Секретаријатот за
законодавсво.
Точка 29
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Владата се информираше со Информацијата за Предлог-измени и дополнувања на
Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност
за штети предизвикани на трети лица, со Тарифа за изменување и дополнување на
Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност
за штети предизвикани на трети лица.
Точка 30
Владата ја разгледа Информацијата за донесување акти за зголемување на паричен влог
на основната главнина на Друштвото „Фабрика за шински возила“ Велес ДООЕЛ Велес
(Колска Велес), со Предлог-одлуки и изјава за преземање на нов влог, ја усвои
Информацијата и ги донесе:
1. Одлуката за одобрување на средства за зголемување на основната главнина на
Друштвото „Фабрика за шински возила“ Велес ДООЕЛ Велес, во предложениот текст.
2. Одлуката за зголемување на основната главнина на Друштвото „Фабрика за шински
возила“ Велес ДООЕЛ Велес, во предложениот текст.
3. Одлуката за изменување на Изјавата за основање на Друштвото „Фабрика за шински
возила“ Велес ДООЕЛ Велес, во предложениот текст.
4. Владата на Република Македонија даде Изјава за преземање на нов влог.
5. Владата на Република Македонија даде Изјава за основање на Друштвото „Фабрика за
шински возила“ Велес ДООЕЛ Велес (пречистен текст).
Точка 31
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за давање согласност за пренос
на концесија за експлоатација на минералната суровина – мермер на локалитетот
„Галабовец – Нови Присад”, општина Прилеп од Трговското друштво за производство,
трговија и услуги Орто мермери ДОО увоз-извоз Скопје на Акционерското друштво за
производство и преработка на мермер Фимар Балкан АД Скопје, за наредната седница на
Владата откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски систем
и тековна економска политика, поради потребата Министерството за финансии да
достави мислење по материјалот.
Точка 32
Владата ја донесе Одлуката за престанок и давање на трајно користење движна ствар на
Казнено поправен дом Штип, во предложениот текст.
Точка 33
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движна ствар на Генералниот секретаријат на Владата на Република
Македонија и ја донесе Одлуката со заклучок, наместо на Генералниот секретаријат на
Владата на Република Македонија, движната ствар се дава на трајно користење на

20
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, а во
Образложението на Одлуката да се наведе дека истата е за потребите на Кабинетот на
заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за
економски прашања и за координација на економските ресори, д-р Кочо Анѓушев.
Точка 34
Владата ја разгледа Информацијата за постапката за доделување на Државната награда
„23 Октомври“ во 2017 година, како материјал за информирање.
Точка 35
Владата ја донесе Одлуката за испраќање на републички сили за заштита и спасување на
меѓународна вежба во Република Хрватска „Ипа поплави - Вараждин 2017“, со заклучок
пред потпишување истата номотехнички да се усогласи со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 36
Владата ја донесе Одлуката за престанување на важење на Oдлуката за престанок и за
давање на трајно користење на недвижна ствар на Здружението за духовно обединување
на Сетинци-Попадинци и Крушоради од Лерин во Македонија - Скопје, во предложениот
текст.
Истовремено, во врска со Предлог-одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на недвижна ствар на Републичко здружение на децата бегалци и нивните
потомци од Егејскиот дел на Македонија Т’га за југ – Скопје, Владата заклучи да укаже на
Управниот одбор на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост Скопје, да се произнесе дали има потреба од понатамошно стопанисување со оваа
недвижна ствар и согласно тоа да се донесе соодветна одлука, со цел Владата на
наредната седница да може недвижната ствар да ја даде на користење на Републичкото
здружение на децата бегалци и нивните потомци од Егејскиот дел на Македонија Т’га за
југ – Скопје.
*
*

*

Овој предмет повторно е разгледан на 34-та седница на Владата, одржана на 31.10.2017
година, точка 27.
Точка 37
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за номинирање на членови во ад-хок
телото на експерти за прашања поврзани со Ромите и патувачите при Советот на Европа
(CAHROM) и го усвои со следниве заклучоци:
1. За член на ад-хок телото на експерти за прашањата на ромите и патувачите при
Советот на Европа (CAHROM), наместо досегашниот член Ѓулен Мустафова, државен
советник за недискриминација, за член го номинира Самка Ибраимовски, министер без
ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на
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ромите, за негов заменик ја именува Мабера Камбери, раководител на секторот за
техничка поддршка во Министерството за труд и социјална политика.
2. Се задолжува Самка Ибраимовски, министер без ресор задолжен за имплементација на
Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите еднаш годишно да ја информира
Владата на Република Македонија за одржаните состаноци на ад-хок телото на експерти
за прашањата за ромите и патувачите при Советот на Европа (CAHROM).
3. Се задолжува Министерството за надворешни работи, преку Постојаната мисија на
Република Македонија при Советот на Европа во Стразбур, до 5 октомври 2017 година да
го извести ад-хок телото за експерти за прашања поврзани со Ромите и патувачите при
Советот на Европа (CAHROM) во врска со заклучокот број 1.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 15:15 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
д-р Драги Рашковски

ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
м-р Радмила Шекеринска Јанковска

